
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Четврта година студија 

Пун назив предмета СОЦИЈАЛНИ РАД СА ИНВАЛИДНИМ ОСОБАМА 

Катедра  Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СР 5-5/2 Изборни  V 4 

Наставник/ -ци Ван. проф. Санела Башић 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 2 0 2*15*1 2*15*1 0 1 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15 + 2*15   = 60(W) 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15*1 + 2*15*1 = 60(T) 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
                                                                60+60=120(Uopt) 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1. дефинисати циљеве и основна начела у социјалном раду са особама са инвалидитетом  
2. дефинисати различите приступе и критеријуме у одређењу појма инвалидидтет  
3. описати и објаснити социјални положај особа са инвалидитетом 
4. идентификовати и осигурати примену права и у слуга особама са инвалидитетом из домена 
социјалног рада 
 

Условљеност нема 

Наставне методе Предавања, вежбе, групни рад, 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

  
 

 1. Увод у социјални рад са инвалидним особама 
 2 . Појам инвалидитета, узроци, последице и друштвене конструкције инвалидитета 
 3. Врсте инвалидности 
 4. Особе са инвалидитетом и друштво 
 5. Инвалидитет као стигма 
 6. Социјално укључивање особа са инвалидитетом 
 7. Особе са инвалидитетом и породица (брачни и родитељски односи) 
 8. Етички аспекти у социјалном раду са инвалидним особама 
 9. Акцијски програми и иницијативе ЕУ за особе са инвалидитетом 
10. Социјална рехабилитација особа са инвалидитетом 
11. Социјална политика према особама са инвалидитетом (запошљавање и становање) 
12. Социјална заштита особа са инвалидитетом у РС и БиХ  
13. Модели праћења особа са инвалидитетом 
14. Начини подршке и оснаживања особа са инвалидитетом 
15. Самопомоћ особа са инвалидитетом кроз различите невладине организације и удружења 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Пejн, М.  
Теорије социјалног рада, Бања Лука: Филозофски 
факултет 

2002 1-261 

Леутар, З. и др.   
Обитељ особа са инвалидитетом и мреже подршке, 
Загреб: Правни факултет 

2008 10-250 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Весић-Антић, А.  
Остваривање права особа са инвалидитетом, 
Београд: Заштитник грађана 

2011 1-41 

Обавезе, облици Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 



провјере знања и 
оцјењивање 

Предиспитне обавезе 

нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 20 20% 

нпр. студија случаја – групни рад   

нпр. тест/ колоквијум 20 20% 

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

нпр. практични рад   

Завршни испит 

нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница http://www.ffuis.edu.ba/ 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 

 

 

 

 


